
 

Invitation til konference på Brogården, Middelfart, den 7. juni 2023 

Retten til religion og åndelig omsorg for mennesker med 
udviklingshæmning  

– i feltet mellem folkekirken og socialsektoren  
 

Ny bevidsthed om, at der ud over den fysiske og materielle velfærd er ”en 
åndelig dimension”, som hører med til bestemmelsen af det gode menneskeliv, 
har bragt ”åndelig omsorg” ind i den offentlige diskurs, når det gælder 
sundheds- og socialområdet. I social- og plejesektoren, herunder bosteder og 
institutioner, hvor mennesker med udviklingshæmning har deres liv og hverdag, 
bestræber man sig på at stimulere og skabe rammer for udfoldelse af de sider af 
livet for borgeren, der ikke er udtømt med den fysiske omsorg og pleje. ”Åndelig 
omsorg” er en menneskeret, som både peger tilbage i konventioner og senest 
med baggrund i WHO’s og Sundhedsstyrelsens anbefaling 2017 er formuleret 
som ”kvalitetsstandard” for den palliative indsats i Danmark. 

Netværk Folkekirke for Særlige Behov og Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter inviterer dig/en repræsentant for Kirkekultur.nu til konferencen, 
der samler mennesker med faglig indsigt og central placering i arbejdet med og 

for mennesker med udviklingshæmning i og uden for folkekirken. 

Konferencens mål er at undersøge og profilere ”åndelig omsorg” som et muligt 

dialogisk begreb mellem folkekirken og den offentlige forvaltning af institutioner og 

bosteder for mennesker med udviklingshæmning. Det er åbenlyst, at begrebet forstås 

forskelligt. Konferencen ønsker at tydeliggøre og skabe respekt omkring de 

forskellige, legitime forståelser i håb om, at det fremmer mulighederne for at se 

hinanden som ressourcer omkring opfyldelsen af ret til religion og åndelig omsorg for 

borgere med udviklingshæmning i Danmark. 

 

Konferencen finder sted på Brogården, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart. 
Pris for deltagelse er kr. 1100. Tilmelding sker senest 5. maj 2023 på 
https://www.fkuv.dk/kursusprogram/kursus/2714  
 
Vi håber meget, at du har mulighed for at deltage og bidrage med netop din 
faglige indsigt. 
 
Med venlig hilsen 
Lars Nymark Heilesen 
lektor, konferenceleder, LNH@km.dk   
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter 

https://www.fkuv.dk/kursusprogram/kursus/2714
mailto:LNH@km.dk


 

 
Konferenceprogram 
 

Kl.  9.00-9.30 – Kaffe og velkomst ved biskop Marianne Gaarden og 
lektor Lars Nymark Heilesen, FUV 

 
Kl.  9.30-10.15 – Biskop Henrik Stubkjær: ”Det hele menneske” – en 

folkekirkelig forpligtelse og udfordring 
 
Kl. 10.15-10.30 – Pause 

 
Kl. 10.30-11.15 – Prof., dr.theol. Niels Chr. Hvidt, Forskningsenheden 

for almen praksis, SDU: ”Åndelig omsorg” – en 
demokratisk værdi i det danske samfund?  

 
Kl. 11.15-12.00 – ”Standup”-gruppearbejde ud fra fokusspørgsmål på 

tværs af de forskellige deltagergrupperinger. Opsamling 
 
Kl. 12.00-13.00 – Frokost 
 
Kl. 13.00-13.45 – Projektleder for ”Kirken av alle med alle” Tor Ivar 

Torgauten, Den norske Kirke: Samarbejde mellem 
sundheds- og socialsektoren og tros- og 
livssynssamfundene – præsentation og perspektivering 
af den norske model siden 2013  

 
Kl. 13.45-14.00 – Pause 
 
Kl. 14.00-14.45 – Prof. Ph.D., AU, Bettina Lemann Kristiansen: 

Forvaltning af retten til religion og åndelig omsorg i 
Danmark 

 
Kl. 14.45-15.30 – Afslutning af konferencen 

 
Arrangør: Netværk Folkekirke for Særlige Behov og Folkekirkens Uddannelses- 
og Videnscenter 
 


